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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา ปัจจัยส่วนบุคคล พฤติกรรมความเป็น  Pet Parents 
และรูปแบบการด าเนินชีวิตที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคกลุ่ม Pet Parents  โดยการใช้
แบบสอบถามออนไลน์ในการเก็บข้อมูลจากผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยง จ านวน 480 คน ผลการวิจัยพบว่า     
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31 - 40 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน และ มีรายได้ 15,000 - 30,000 บาทต่อเดือน สถานภาพโสดและพักอาศัยกับ
พ่อแม่  ลักษณะที่พักอาศัยแบบบ้านเดี่ยว  ส่วนใหญ่นั้นเลี้ยงสุนัข และมีจ านวนสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยง 2-4 
ตัว  โดยมีพฤติกรรมความเป็น Pet Parents อยู่ในระดับมาก มีรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรม
ในระดับปานกลาง ด้านความสนใจในระดับมาก และด้านความคิดเห็นในระดับมากที่สุด โดยระดับ
พฤติกรรมการซื้อสินค้านั้นอยู่ในระดับมาก 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีปัจจัยส่วนบุคคล ด้านเพศ รายได้        
ลักษณะการพักอาศัย และชนิดของสัตว์เลี้ยงส่งผลต่อพฤติกรรมความเป็น Pet Parents โดยที่       
เพศ รายได้ และชนิดของสัตว์เลี้ยงยังมีผลต่อรูปแบบการด าเนินชีวิตทั้งด้านกิจกรรม ความสนใจ และ
ความคิดเห็นด้วย ส่วนลักษณะการพักอาศัย มีผลต่อรูปแบบการด าเนินชีวิต ด้านความสนใจ และ
ระดับการศึกษามีผลต่อรูปแบบการด าเนินชีวิต ด้านความคิดเห็น นอกจากนี้ เพศ อายุ และรายได้     
ยังมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคกลุ่ม Pet Parents ด้วย 

 ส่วนปัจจัยด้านพฤติกรรมความเป็น Pet Parents นั้นมีผลต่อรูปแบบการด าเนินชีวิต        
ด้านกิจกรรม ความสนใจและความคิดเห็น เช่นเดียวกับพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคกลุ่ม Pet 
Parents  รวมถึงรูปแบบการด าเนินชีวิต ทั้งด้านกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็น  ที่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความเป็น Pet Parents เช่นกัน 

 

ค าส าคัญ : พฤติกรรมความเป็น Pet Parents, รูปแบบการด าเนินชีวิต, พฤติกรรมการซื้อ 

                                                                        
9 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขานิเทศศาสตรแ์ละนวตักรรม  

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์ 
10 ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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Abstract 

The purposes of this research were to study the personal factors, pet parent 
behaviors, and lifestyle patterns affecting consumer behavior of pet parents.                 
The samples consisted of 480 pet parents. The research instruments were online 
questionnaire, 1. Most of the samples were female aged between 31-40 years old           
2. graduated bachelor’s degree 3. working as a company employee 4. monthly 
income 15,000 - 30,000 baht. 5. The samples were single and living with their parents                    
6. nuclear family 7. the number of pet is around 2-4, mostly dogs. Studied group is 
highly pet parent.  About the concerned subject, the control group's activity is                  
in average rate, but their interesting is high, and their eager to express their opinion is 
in highest rate. Also, their consumer behavior is high. 

From hypotheses testing, it was found that respondents with different 
gender, monthly income, kind of living and kind of pet had difference in the Pet 
Parents Behavior at the statistical significance of 0.05. Another with different Personal 
Factor had no difference in the Pet Parents Behaviors. The respondents with different 
gender and monthly income had difference in the Lifestyle: Activity, Interest, Opinion 
at the statistical significance of 0.05. The respondents with different education had 
difference in the Opinion at the statistical significance of 0.05. Different with kind of 
living had difference in the Interest at the statistical significance of 0.05. And Different 
with kind of pet had difference in the Activity at the statistical significance of 0.05. 
The respondents with different gender, age and monthly income had difference in 
the buying behavior at the statistical significance of 0.05.  

Test the correlation between the Pet Parents Behaviors , Lifestyle and  Buying 
Behavior. The factors that influenced the behaviors of their pet parent, affected their 
lifestyle, activity, interest, and opinion. Also their pet parent's Buying behavior, 
including lifestyle, activity, interest, and opinion related to pet parent behaviors. 

 

Keyword : Pet Parents Behaviors , Lifestyle , Buying Behavior 
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ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

ปัจจุบันความนิยมในการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงของทั่วโลกนั้นมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น ส่งผลให้ประชากร
สัตว์เลี้ยงมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยพบว่า ปี ค.ศ. 2017 ในประเทศสหรัฐอเมริกา          
มีจ านวนสุนัขและแมว 180 ล้านตัว  ซึ่งมากกว่าในปี ค.ศ. 2007 ที่มีจ านวนประมาณ 160 ล้านตัว             
โดยความนิยมในการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นนี้ ส่งผลให้ ในปี ค.ศ. 2016 ชาวอเมริกัน         
ได้ใช้จ่ายไปกับสินค้าเพ่ือสัตว์เลี้ยงมากถึง 62.8 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งเพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 63          
เมื่อเทียบกับมูลค่าการใช้จ่ายในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา  ส าหรับตลาดสัตว์เลี้ยงในประเทศสหรัฐอเมริกา
นั้น มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเปรียบเทียบมูลค่าตลาดสัตว์เลี้ยงในปี ค.ศ. 2007 กับ                    
ปี ค.ศ. 2017 พบว่า เติบโตขึ้นถึงร้อยละ 68.35 และประมาณการว่าในปี ค.ศ. 2018 จะมีมูลค่า       
เพ่ิมสูงขึ้นเป็น 72.13 พันล้านเหรียญสหรัฐ (Jean Erickson, 2017, 10 January) 

ส าหรับในประเทศไทยนั้นแนวโน้มความนิยมเลี้ยงสัตว์เลี้ยงแพร่หลายมากขึ้นเช่นเดียวกัน 
โดยในปี พ.ศ. 2549 ได้มีการส ารวจจ านวนสุนัขและแมวของไทย พบว่ามีจ านวน 0.8 ล้านตัว และใน
ปี พ.ศ. 2559 เพ่ิมขึ้นเป็นจ านวน 6.7 ล้านตัว (กรมปศุสัตว์, 2559, 9 สิงหาคม) ส่งผลให้สัดส่วน
ครัวเรือนที่มีสัตว์เลี้ยงของประเทศไทยนั้นเพ่ิมขึ้นด้วยเช่นกัน โดยสัดส่วนครัวเรือนที่เลี้ยงสุนัขเพ่ิมขึ้น
จากในปี พ.ศ. 2555 ที่เคยมีจ านวนร้อยละ 24.5 เป็นร้อยละ 34.6 ของประชากรทั้งหมด ในปี พ.ศ. 
2559 เช่นเดียวกับครัวเรือนที่เลี้ยงแมว พบว่าในปี พ.ศ. 2555 นั้นมีร้อยละ 8.5 ของประชากรทั้งหมด 
และเพ่ิมเป็นร้อยละ 13.3 ในปี พ.ศ. 2559 จากความนิยมเลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่เพ่ิมขึ้นในรอบ  10 ปีที่ผ่าน
มา ท าให้ภาพรวมของธุรกิจสัตว์เลี้ยงในปี พ.ศ. 2560 มีมูลค่าถึง 29,300 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 
พ.ศ. 2559 ถึงร้อยละ10 อีกทั้งยังคาดการณ์ว่าจะเติบโตประมาณร้อยละ 10 หรือมูลค่าตลาด 
32,000 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2561 ด้วย (ข่าวสด, 2561, 9 พฤษภาคม)  

ส าหรับปัจจัยที่ส่งผลต่อการเติบโตของธุรกิจสัตว์เลี้ยงดังที่กล่าวข้างต้นนั้น เนื่องจาก        
การมีแนวโน้มที่จะแต่งงานน้อยลง นิยมอยู่เป็นโสด และการแต่งงานแต่ไม่มีบุตรมากขึ้น จึงหันมานิยม
เลี้ยงสัตว์เลี้ยงเป็นเพ่ือนคลายเหงา  ประกอบกับแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมความเป็น Pet Parents   
ที่เริ่มเกิดขึ้นในช่วงปี ค.ศ. 2000 ซึ่งการมีพฤติกรรมในลักษณะ Pet Parents นั้น คือที่ดูแล           
เอาใจใส่สัตว์เลี้ยงอย่างดีเสมือนหนึ่งเป็นสมาชิกในครอบครัว โดยพฤติกรรมความเป็น Pet Parents 
จากการวิจัยในประเทศสหรัฐอเมริการะบุว่า สัตว์เลี้ยงในมุมมองของเจ้าของนั้นถูกก าหนดบทบาท   
เป็นสมาชิกของครอบครัวที่ใกล้ชิดมากที่สุด (So, S. 2012) ในขณะที่ประเทศไทย เริ่มมีแนวคิด
เกี่ยวกับพฤติกรรมความเป็น  Pet Parents เช่นกัน โดยพบว่าสภาพสังคมและวัฒนธรรมในปัจจุบัน 
มีค่านิยมการยกย่องสัตว์เลี้ยงเสมือนลูกด้วยเช่นกัน  โดยกลุ่มคนรักสัตว์นั้นไม่ได้มองว่าสัตว์เลี้ยงมี
สถานภาพที่ต่ ากว่าคนแต่มองว่าสัตว์เลี้ยงมีสถานภาพที่ไม่ต่างจากคน  (ปัทมา เหมือนสมัย, 2557) จะ
สังเกตได้จากพฤติกรรมของผู้เลี้ยง โดยการสนทนากับสัตว์เลี้ยงที่มักมีการสร้างเสียงพิเศษในการ
สนทนากับสัตว์เลี้ยงเสมือนการเลี้ยงเด็ก โดยผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงได้ก าหนดให้ตนเองเป็นพ่อหรือแม่ ด้วย
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ความรักความผูกพันต่อสัตว์เลี้ยง ท าให้ผู้เลี้ยงใช้จ่ายเงินเพ่ือให้สัตว์เลี้ยง  มีความสุข และยินดีที่จะ
ทุ่มเทเงินเพ่ือใช้จ่ายไปกับสินค้าเพ่ือสัตว์เลี้ยงเป็นจ านวนมาก (Gardyn, R, 2001)  เพ่ือแสดงให้เห็น
ถึงการให้ความรัก ดูแลเอาใจใส่สัตว์เลี้ยง  โดยพบว่า ไม่เพียงแต่การดูแลเอาใจใส่ต่อสัตว์เลี้ยงเท่านั้น
แต่การใช้ชีวิตโดยมีสัตว์เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเป็นการสะท้อนถึงความส าคัญกับสัตว์เลี้ยงที่มากขึ้น
สอดคล้องกับการเติบโตของธุรกิจสัตว์เลี้ยงด้วย  

จากกระแสความนิยมในการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่เพ่ิมข้ึนดังที่กล่าวข้างต้นนั้น ท าให้พฤติกรรมของ
ผู้บริโภคท่ีเป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยงเปลี่ยนไปจากสมัยก่อนมาก เนื่องจากผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงนั้นเกิดความรัก 
ความผูกพันต่อสัตว์เลี้ยงและให้ความส าคัญกับการดูแลสัตว์เลี้ยง ซึ่งนับว่าเป็นปรากฏการณ์            
ของการเปลี่ยนแปลงด้านการตลาดไม่น้อย เพราะกิจวัตรประจ าวัน การท ากิจกรรม ทัศนคติ และ
ความสนใจของผู้บริโภคกลุ่มนี้แตกต่างจากผู้บริโภคกลุ่มอ่ืนเป็นอย่างมาก จนสามารถเปรียบได้กับ
เป็นส่วนแบ่งตลาดใหม่ที่นักการตลาดต้องศึกษาเพ่ือก าหนดกลยุทธ์ในการสื่อสารให้เข้าถึงผู้บริโภคได้  

โดยที่ผ่านมานั้นได้มีการความพยายามในการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยง โดยมี
งานวิจัย เกี่ ยวกับพฤติกรรมการซื้ อแล ะใช้บริการสินค้า เกี่ ยวกับสัตว์ เลี้ ยง  อาทิ  อาหาร                      
สัตว์เลี้ยง, ร้านอาบน้ าตัดขนสัตว์เลี้ยง เป็นต้น แต่ยังไม่มีผู้วิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าของ    
ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงเอง ไม่ว่าจะเป็น ที่พักอาศัย รถยนต์ และสินค้าอุปโภคบริโภคต่าง ๆ  ที่ค านึงถึง      
สัตว์เลี้ยงในการตัดสินใจซื้อสินค้าด้วย ผู้วิจัยจึงให้ความสนใจว่าสัตว์เลี้ยงที่เปรียบเสมือนสมาชิกใน
ครอบครัวนั้น ส่งต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้านอกเหนือจากสินค้าของสัตว์เลี้ยงอย่างไร   ทั้งนี้ เพ่ือให้
ผู้ประกอบการธุรกิจต่าง ๆ น าไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ พัฒนาธุรกิจ รวมถึงการสื่อสาร
เพ่ือตอบสนองกลุ่มผู้บริโภคที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่เป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องได้ 
รวมถึงเพ่ือเป็นประโยชน์ในด้านการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ระดับพฤติกรรมความเป็น Pet Parents รูปแบบการด าเนินชีวิต 
และพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคกลุ่ม Pet Parents 

2. เพ่ือศึกษาความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อพฤติกรรมความเป็น Pet 
Parents  รูปแบบการด าเนินชีวิตและพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคกลุ่ม Pet Parents 

3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับพฤติกรรมความเป็น Pet Parents รูปแบบการด าเนิน
ชีวิต และพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคกลุ่ม Pet Parents  
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วิธีการด าเนินการวิจัย 

การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามออนไลน์ ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล โดยท าการสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) กับผู้เลี้ยง
สัตว์เลี้ยง โดยท าการสร้างแบบสอบถามออนไลน์บนหน้าเว็บไซต์ http://doc.google.com และ
แบ่งปันลิงก์แบบสอบถามออนไลน์เฉพาะในกลุ่มเฟซบุ๊กหมวดสัตว์ทั่วไปและสัตว์เลี้ยงที่สอดคล้องกับ
กลุ่มตัวอย่างท่ีต้องการศึกษาเท่านั้น และได้ด าเนินการเก็บข้อมูลในช่วงวันที่ 25 – 30 เมษายน 2561 
จ านวน 480 คน  โดยมีขอบเขตด้านตัวแปรคือ ปัจจัยส่วนบุคคล , พฤติกรรมความเป็น                   
Pet Parents, รูปแบบการด าเนินชีวิต และพฤติกรรมการซื้อสินค้า เมื่อท าการเก็บรวบรวมข้อมูลและ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณาและสถิติเชิงอ้างอิง  

ผลการวิจัย 

1. ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยครั้งนี้ มีจ านวน 480 คน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
ร้อยละ 86.7 มีอายุระหว่าง 31 - 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.5 รองลงมาคือ  อายุระหว่าง 41 - 50 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 32.5  ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 58.3  ประกอบอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 39.8 ซึ่งร้อยละ 47.1  มีรายได้ 15,000 - 30,000 บาท มี
สถานภาพโสด  คิดเป็นร้อยละ 45.6  โดยพักอาศัยกับพ่อแม่  คิดเป็นร้อยละ 62.9 และลักษณะที่พัก
แบบบ้านเดี่ยว ร้อยละ 50.8 โดยกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 60.0  เลี้ยงสุนัข รองลงมาเลี้ยงแมว ร้อยละ 
36.0 ซึ่งมีจ านวนสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงจ านวน 2-4 ตัว คิดเป็นร้อยละ 42.5 

2. ปัจจัยด้านพฤติกรรมความเป็น Pet Parents ของกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมความเป็น Pet Parents โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.94 
เมื่อพิจารณาพฤติกรรมย่อย พบว่ามีพฤติกรรม ในระดับมากที่สุด อันดับแรกคือ รู้สึกว่าสัตว์เลี้ยง     
เป็นหนึ่งในสมาชิกครอบครัว (เด็ก / ลูก / พ่ีน้อง ) มีค่าเฉลี่ย 4.66 รองลงมาคือ การพูดคุยกับสัตว์
เลี้ยงเหมือนพูดคุยกับคน มีค่าเฉลี่ย  4.63  ถัดมาคือการเอ่ยปากบอกรักสัตว์เลี้ยง มีค่าเฉลี่ย  4.34 
และล าดับที่ 4 คือ การเล่าเรื่องสัตว์เลี้ยงให้คนในครอบครัวและเพ่ือนฟัง มีค่าเฉลี่ย 4.30  นอกจากนี้
ยังมีพฤติกรรม ในระดับมาก ได้แก่ การกลับบ้านเร็วกว่าปกติ ค่าเฉลี่ย 4.00  , การให้สัตว์เลี้ยงอาบน้ า
ตกแต่งขนอยู่เสมอ มีค่าเฉลี่ย  3.88  และให้สัตว์เลี้ยงนอนบนเตียงเดียวกัน ค่าเฉลี่ย  3.74 พฤติกรรม 
ในระดับปานกลาง ได้แก่ การแต่งตัวให้สัตว์เลี้ยง มีค่าเฉลี่ย  3.36 , การให้ของขวัญพิเศษ/จัดงานเลี้ยง
ให้สัตว์เลี้ยงในโอกาสพิเศษ มีค่าเฉลี่ย  3.26  และการให้สัตว์เลี้ยงเลียแก้ม ค่าเฉลี่ย 3.26  

3. ปัจจัยรูปแบบการด าเนินชีวิตของกลุ่มตัวอย่าง 
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ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีรูปแบบการด าเนินชีวิต ด้านกิจกรรม อยู่ในระดับปานกลาง    
มีค่าเฉลี่ย 3.23  ด้านความสนใจ อยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ย 4.01 และ ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับ  
การเลี้ยงสัตว์เลี้ยง อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.44 ส่วนด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับการซื้อสินค้า   
ที่ค านึงถึงสัตว์เลี้ยง ก็อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.32   

ด้านกิจกรรม พบว่า รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรม ในระดับมาก คือ การใช้เวลาว่างกับ
สัตว์เลี้ยงที่บ้านเพ่ือท ากิจกรรมร่วมกัน เช่น การฝึกสัตว์เลี้ยง , การพูดคุย มีค่าเฉลี่ย 4.14 รองลงมาคือ 
มักชอบไปช้อปปิ้งสินค้าของสัตว์เลี้ยงมากกว่าสินค้าของตัวเอง มีค่าเฉลี่ย   3.69  โดยล าดับที่ 3 นั้น 
อยู่ในระดับปานกลาง คือ การหาโอกาสไปพักผ่อนโดยพาสัตว์เลี้ยงไปตามสถานที่ต่าง ๆ , งานมีทติ้ง 
กลุ่มสัตว์เลี้ยงที่เป็นสมาชิก , งานแสดงสินค้าเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง มีค่าเฉลี่ย  2.91 รวมถึงการออกก าลัง
กายที่สัตว์เลี้ยงสามารถมีส่วนร่วมด้วยได้ ค่าเฉลี่ย 2.87 และสุดท้ายการพาสัตว์เลี้ยงไปท ากิจกรรมใน
ชีวิตประจ าวันด้วยเสมอ เช่น ชอปปิง, ติดต่อธุระ กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมในระดับน้อย ค่าเฉลี่ย 2.53 

ด้ านความสนใจ  พบว่ า  กลุ่ มตั วอย่ า งมี รู ปแบบการด า เนินชี วิ ตด้ านความสนใจ                        
ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  อันดับ 1 คืออ่านข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลสัตว์เลี้ยง มีค่าเฉลี่ย 4.20 รองลงมาคือ 
ติดตามเพจใน Social Network เพ่ือติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการดูแลสัตว์เลี้ยง มีค่าเฉลี่ย  4.12  
ล าดับที่ 3 คือ สนใจสื่อที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง เช่น วิดีโอคลิป , ภาพยนตร์ , โฆษณา ค่าเฉลี่ย  
4.10   ล าดับที่ 4 คือ สนใจสินค้าและบริการที่ท าให้สามารถดูแลสัตว์เลี้ยงได้ดีขึ้น มีค่าเฉลี่ย 
3.98  และล าดับที่ 5 สนใจกิจกรรมเก่ียวกับสัตว์เลี้ยง มีค่าเฉลี่ย 3.66     

ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์เลี้ยง พบว่า ระดับมากท่ีสุดคือเห็นด้วยกับการบังคับใช้ 
พรบ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดการสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 มีค่าเฉลี่ย 4.57 รองลงมาคือ 
ภาคภูมิใจและพอใจในการเลี้ยงสัตว์เลี้ยง ค่าเฉลี่ย  4.54  เช่นเดียวกับการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงช่วยให้รู้สึก
ผ่อนคลายและท าให้มีนิสัยโอบอ้อมอารี ล าดับที่ 4 สัตว์เลี้ยงคือส่วนเติมเต็มชีวิต ค่าเฉลี่ย  4.10 และ
ล าดับที่ 5 การเลี้ยงสัตว์เลี้ยงท าให้เกิดการพบเพ่ือนใหม่ ค่าเฉลี่ย 4.05 ซึ่งอยู่ในระดับมาก 

ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับการซื้อสินค้าที่ค านึงถึงสัตว์เลี้ยง พบว่า  สินค้าที่เลือกซื้อควรเป็น
มิตรต่อสัตว์เลี้ยง มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ 4.51 รองลงมาคือ เห็นว่าควรแบ่งเงินไว้ส าหรับค่าใช้จ่ายใน
การดูแลสัตว์เลี้ยงเสมอ  มีค่าเฉลี่ย  4.40  ล าดับที่ 3 คือ เห็นว่าสินค้าที่อาจส่งผลเสียกับสัตว์เลี้ยงเป็น
สินค้าที่อันตราย มีค่าเฉลี่ย  4.29  และล าดับ ที่ 4 คือ สินค้าที่เป็นมิตรต่อสัตว์เลี้ยงเป็นสินค้าที่มี
คุณภาพมากกว่าสินค้าอ่ืนในประเภทเดียวกัน ค่าเฉลี่ย  4.26  ล าดับที่ 5 เห็นว่าสินค้าที่เป็นมิตรต่อ
สัตว์เลี้ยงมีราคาสูงแต่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับความปลอดภัยของสัตว์เลี้ยง ค่าเฉลี่ย 4.13  
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4. พฤติกรรมการซื้อสินค้าของกลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการซื้อสินค้าโดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.84 เมื่อพิจารณา
พฤติกรรมย่อย พบว่ามีพฤติกรรมการซื้อสินค้าในระดับมากที่สุด อันดับ 1 คือ หากมีโอกาสจะเลือก
ซื้อ/เช่า ที่พักอาศัยที่สามารถเลี้ยงสัตว์เลี้ยงได้ มีค่าเฉลี่ย 4.32 รองลงมามีพฤติกรรมในระดับมากคือ 
จะเลือกซื้อยานพาหนะที่ เนื้อที่ เพียงพอส าหรับครอบครัวรวมถึงสัตว์เลี้ยงด้วยหากมีโอกาส 
ค่าเฉลี่ย  4.19 ถัดมาเป็นการเลือกใช้บริการสถานที่ที่สามารถน าสัตว์เลี้ยงเข้าได้ มีค่าเฉลี่ย 4.12 
ล าดับที่ 4 การซื้อเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านที่ออกแบบมาเพ่ือสัตว์เลี้ยง  ค่าเฉลี่ย 3.93 และล าดับที่ 5  
มีแนวโน้มที่จะซื้อสินค้าเทคโนโลยีที่ท าให้สังเกตหรือสื่อสารกับสัตว์เลี้ยงได้ เช่น กล้องวงจรปิด
ค่าเฉลี่ย 3.91 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 

1. ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมความเป็น Pet Parents รูปแบบการด าเนินชีวิต 
ประกอบด้วย ด้านกิจกรรม ด้านความสนใจ ด้านความคิดเห็น และพฤติกรรมการซื้อสินค้า 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
พฤติกรรม 

Pet Parents 

รูปแบบการด าเนินชีวิต พฤติกรรม 

การซือ้ กิจกรรม ความสนใจ ความคิดเห็น 

1. เพศ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ 

2. อายุ ✗ ✗ ✗ ✗ ✓ 

3. ระดับการศึกษา ✗ ✗ ✗ ✓ ✗ 

4. รายได ้ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

5. อาชีพ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ 

6. สถานภาพ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ 

7. ลักษณะที่พักอาศัย ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ 

8. ลักษณะการพักอาศัย ✓ ✗ ✓ ✗ ✗ 

9. ชนิดของสัตว์เลี้ยง ✓ ✓ ✗ ✗ ✗ 

10. จ านวนสัตว์เลี้ยง ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ 
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2. ปัจจัยด้านพฤติกรรมความเป็น Pet Parents มีผลต่อปัจจัยด้านรูปแบบการด าเนินชีวิต 
ประกอบด้วย ด้านกิจกรรม ด้านความสนใจ ด้านความคิดเห็น  

ความสัมพันธ์ 

ปัจจัยรูปแบบการด าเนินชีวิต 

พฤติกรรมความเป็น Pet Parents 

สหสัมพันธ์ นัยส าคัญ ความหมาย 

1)  ด้านกิจกรรม 0.666*** 0.000 มาก 

2)  ด้านความสนใจ 0.530*** 0.000 ปานกลาง 

3)  ด้านความความคิดเห็น 0.552*** 0.000 ปานกลาง 

    3.1) การเลี้ยงสัตว์เลี้ยง 0.563*** 0.000 ปานกลาง 

    3.2) การซื้อสินค้าท่ีค านึงถึงสัตว์เลี้ยง 0.481*** 0.000 ปานกลาง 

3. ปัจจัยด้านพฤติกรรมความเป็น Pet Parents มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้า  

ความสัมพันธ์ 
พฤติกรรมการซื้อสินค้า 

สหสัมพันธ์ นัยส าคัญ ความหมาย 

พฤติกรรมความเป็น Pet Parents 0.553*** 0.000 ปานกลาง 

4. ปัจจัยด้านรูปแบบการด าเนินชีวิต ประกอบด้วย ด้านกิจกรรม ด้านความสนใจ ด้านความคิดเห็น มี
ผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้า 

ความสัมพันธ์ 

ปัจจัยรูปแบบการด าเนินชีวิต 

พฤติกรรมการซื้อสินค้า 

สหสัมพันธ์ นัยส าคัญ ความหมาย 

1)  ด้านกิจกรรม 0.512*** 0.000 ปานกลาง 

2)  ด้านความสนใจ 0.570*** 0.000 ปานกลาง 

3)  ด้านความความคิดเห็น 0.555*** 0.000 ปานกลาง 

    3.1) การเลี้ยงสัตว์เลี้ยง 0.518*** 0.000 ปานกลาง 

    3.2) การซื้อสินค้าท่ีค านึงถึงสัตว์เลี้ยง 0.531*** 0.000 ปานกลาง 
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อภิปรายผล 

1. ปัจจัยส่วนบุคคลมีผลต่อพฤติกรรมความเป็น Pet Parents  

 ผลการวิจัย พบว่า เพศที่แตกต่างกันนั้นมีผลต่อพฤติกรรมความเป็น Pet Parents ที่แตกต่าง
กัน โดยกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเพศหญิงนั้น มีพฤติกรรมความเป็น Pet Parents แตกต่างกับกลุ่มตัวอย่าง
ที่เป็นเพศชาย สอดคล้องกับ Ramirez, M. (2006) ที่พบว่า ผู้หญิงมักแสดงออกถึงความรักที่มีต่อสัตว์
ต่างจากผู้ชาย ส่วนด้านรายได้แตกต่างกันนั้นมีผลต่อพฤติกรรม  ความเป็น Pet Parents แตกต่างกัน
เช่นกัน โดยพบว่ากลุ่มผู้ที่มีรายได้ 60,000 บาทขึ้นไป มีพฤติกรรมความเป็น Pet Parents น้อยที่สุด  
สามารถวิเคราะห์ได้ว่าผู้ที่มีรายได้ 60,000 บาทข้ึนไปมีต าแหน่งงานที่ต้องมีความรับผิดชอบมากกว่าผู้
มีรายได้น้อยกว่า ซึ่งมีความสัมพันธ์กับเวลา เพราะรายได้ที่มากขึ้นส่งผลให้มีจ านวนชั่วโมงการท างาน
ที่เพ่ิมขึ้นด้วย (เจษฎา เงินดี, & ปิยะลักษณ์ พุทธวงศ์, 2013) เวลาในการดูแลสัตว์เลี้ยงน้อยลงส่งผล
ให้พฤติกรรมความเป็น Pet Parents น้อยลงด้วย นอกจากนี้ยังพบว่าลักษณะการพักอาศัยที่แตกต่าง
กันก็มีผลต่อพฤติกรรมความเป็น Pet Parents ที่แตกต่างกันด้วยเช่นกัน โดยพบว่าคนที่พักคนเดียว
จะมีพฤติกรรมความเป็น Pet Parents มากกว่า พักอาศัยกับพ่อแม่ สอดคล้องกับ Boston, L. Y. 
(2014) พบว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีอาศัยในครอบครัวหรือมีลูกอายุต่ ากว่า 18 ปี จะมีพฤติกรรมการดูแลสัตว์
เลี้ยงและก าหนดบทบาทความเป็นลูกให้กับสัตว์เลี้ยงค่อนข้างน้อย ส าหรับชนิดของสัตว์เลี้ยงที่
แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมความเป็น Pet Parents แตกต่างกันนั้น สอดคล้องกับเว็บไซต์ 
hunch.com ที่กล่าวว่า ผู้เลี้ยงสุนัขจะพูดคุยกับสัตว์เลี้ยงของตนเองมากกว่าผู้เลี้ยงแมว  Hunch, 
2012,4 October) โดยงานวิจัยครั้งนี้พบว่า อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพ ลักษณะที่พัก
อาศัยและจ านวนของสัตว์เลี้ยงที่ต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมความเป็น Pet Parents ไม่ต่างกัน เพราะ
การเลี้ยงสัตว์เลี้ยงนั้นท าให้ผู้เลี้ยงรู้สึกมีความสุข การแสดงออกถึงความรักที่มีต่อสัตว์เลี้ยงนั้นจึงเป็น
สิ่งที่ผู้เลี้ยงเต็มใจกระท า สอดคล้องกับ So, S. (2012) ที่กล่าวว่าการแสดงออกซึ่งความรักที่มีต่อ   
สัตว์เลี้ยงเป็นสิ่งที่เจ้าของพึงกระท า พฤติกรรมความเป็น Pet Parents จึงไม่แตกต่างกัน 

2. ปัจจัยส่วนบุคคลมีผลต่อรูปแบบการด าเนินชีวิต  

 ผลการวิจัยพบว่า เพศที่แตกต่างกันนั้นมีผลต่อรูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้บริโภคกลุ่ม Pet 
Parents ที่แตกต่างกัน ทั้งด้านกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็น โดยกลุ่มตัวอย่าง                   
ที่เป็นเพศหญิงนั้นจะให้สัตว์เลี้ยงมีส่วนร่วมกับชีวิตประจ าวันส่งผลให้มีรูปแบบการด าเนินชีวิต          
ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงมากกว่าเพศชาย สอดคล้องกับ ริเรืองรอง รัตนวิไลสกุล (2543) พบว่า 
นักศึกษาหญิงมีการแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมในมหาวิทยาลัยมากกว่านักศึกษาชาย   
ส่วนด้านระดับการศึกษาที่แตกต่างกันนั้น มีผลต่อความคิดเห็นที่แตกต่างกัน พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มี
ระดับการศึกษาสูงกว่าจะมีระดับความคิดเห็นที่ด้านการดูแลสัตว์เลี้ยงและการซื้อสินค้าที่ค านึงถึง    
สัตว์เลี้ยงมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่า เนื่องจากผู้ที่มีการศึกษาสูงมักเป็นคนที่มี
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ความรู้กว้างขวางมากกว่า ท าให้การติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงและการวิเคราะห์ถึง
คุณประโยชน์ระหว่างสินค้าทั่วไปและสินค้าที่ค านึงถึงสัตว์เลี้ยงก่อนตัดสินใจซื้อนั้นมากไปด้วย 
สอดคล้องกับ ฑีฆายุ เชียงทา (2556) พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้นั้นมีผลต่อ
รูปแบบการด าเนินชีวิตชองผู้ที่ใช้บัตรแรบบิท เช่นเดียวกับผลการวิจัยที่พบว่า รายได้แตกต่างกันนั้น      
มีผลต่อรูปแบบการด าเนินชีวิต ทั้ง 3 ด้านแตกต่างกันเช่นกัน โดยพบว่ากลุ่มผู้ที่มีรายได้ 15,000 - 
30,000 บาท มีรูปแบบการด าเนินชีวิตที่สัตว์เลี้ยงที่ส่วนร่วมมากที่สุด ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นรายได้ของ
กลุ่มคนเริ่มต้นท างานจนถึงระดับกลาง ภาระความรับผิดชอบไม่มาก ท าให้ยังสามารถทุ่มเทเวลา      
ไปกับการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงได้ ส่งผลให้รูปแบบการด าเนินชีวิตที่สัตว์เลี้ยงที่ส่วนร่วมจึงมากที่สุด โดยการ
วิจัยครั้งนี้พบว่าอายุ อาชีพ สถานภาพ ลักษณะที่พักอาศัยและจ านวนของสัตว์เลี้ยงที่แตกต่างกัน       
มีผลต่อรูปแบบการด าเนินชีวิตไม่แตกต่างกัน เหตุที่ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้เป็นเพราะการมีสัตว์เลี้ยงเป็น
สมาชิกในครอบครัวเป็นส่วนหนึ่งของรูปแบบการด าเนินชีวิตนั้น ความแตกต่างของอายุ  อาชีพ 
สถานภาพ ลักษณะที่พักอาศัย  และจ านวนของสัตว์เลี้ยงจึงไม่เป็นอุปสรรค นอกจากนี้ยังพบว่า
ลักษณะการพักอาศัยที่แตกต่างกันก็มีผลต่อความสนใจที่แตกต่างกันด้วย ส่วนชนิดของสัตว์เลี้ยง        
ที่แตกต่างกันนั้นมีผลต่อรูปแบบการด าเนินชีวิต ด้านกิจกรรมที่แตกต่างกัน คือ คนที่เลี้ยงสุนัขนั้นมี
การท ากิจกรรมร่วมกับสัตว์เลี้ยงมากกว่าคนที่เลี้ยงแมว สอดคล้องกับเว็บไซต์ hunch.com ที่พบว่า      
ผู้เลี้ยงสุนัขมักท ากิจกรรมร่วมกับสุนัข ในขณะที่ผู้เลี้ยงแมวนั้นมักไม่ค่อยมีกิจกรรมร่วมกับแมวเท่าไหร่ 
(Hunch. 2012, 4 October) 

3. ปัจจัยส่วนบุคคลมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้า  

 ผลการวิจัยด้านปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า เพศ อายุ และรายได้ที่แตกต่างกันนั้นมีผลต่อ
พฤติกรรมการซื้อสินค้าที่แตกต่างกัน ซึ่งขัดแย้งกับ เบญจวรรณ เสาวรัตน์ (2556) พบว่า              
เพศที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการซื้ออาหารสัตว์เลี้ยงไม่แตกต่างกัน ซึ่งงานวิจัยนี้ขัดแย้งกับ
งานวิจัยดังกล่าวมาจากอาหารสัตว์เลี้ยงนั้นเป็นสินค้าจ าเป็นของผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยง ในขณะที่งานวิจัย
ครั้งนี้ได้ศึกษาถึงพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้เลี้ยงเองแต่มีการค านึงถึงสัตว์เลี้ยงประกอบการ
ตัดสินใจด้วย ซึ่งจากการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า อายุ และรายได้ที่แตกต่างกันของ    
กลุ่มตัวอย่างมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าแตกต่างกันนั้นมีความสัมพันธ์กันคือ ผู้มีอายุและรายได้
น้อยกว่ามีพฤติกรรมการซื้อสินค้าที่ค านึงถึงสัตว์เลี้ยงมากกว่าผู้ที่มีอายุและรายได้มากกว่า สามารถ
วิเคราะห์ได้ว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุและรายได้มากกว่า มีภาระความรับผิดชอบมากกว่าส่งผลให้
พฤติกรรมการซื้อสินค้าที่ค านึงถึงสัตว์เลี้ยงน้อยกว่า  ส่วนปัจจัยส่วนบุคคลด้านอ่ืนที่แตกต่างกันนั้นมี
ผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าไม่แตกต่างกัน 
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4. ปัจจัยด้านพฤติกรรมความเป็น Pet Parents กับรูปแบบการด าเนินชีวิต 

 ผลการวิจัยเพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมความเป็น Pet Parents กับรูปแบบ
การด าเนินชีวิต พบว่า พฤติกรรมความเป็น Pet Parents นั้นมีความสัมพันธ์กับรูปแบบการด าเนิน
ชีวิต ด้านกิจกรรมมากที่สุด โดยกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าสัตว์เลี้ยงนั้นเป็นสมาชิกในครอบครัว จึงมักพูดคุย
กับสัตว์เลี้ยงและบอกรักเหมือนคน รวมถึงมักเล่าเรื่องสัตว์เลี้ยงให้กับเพ่ือนและคนรู้จัก ฟังเสมอ และ
ยังมีการให้เวลากับสัตว์เลี้ยงด้วยการกลับบ้านเร็วกว่าปกติ และการดูแลความสะอาดด้วยการให้    
สัตว์เลี้ยงอาบน้ าตัดขนอยู่เสมอ รวมถึงการอนุญาตให้สัตว์เลี้ยงนอนบนเตียงเดียวกัน ซึ่งพฤติกรรม
เหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบการด าเนินชีวิตที่เชื่อมโยงกัน โดยพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีรูปแบบการ
ด าเนินชีวิต ด้านกิจกรรม มากที่สุดคือ การใช้เวลาว่างกับสัตว์เลี้ยงที่บ้านเพ่ือพูดคุยและฝึกสัตว์เลี้ยง 
สอดคล้องกับ Libbon, R. P. (2000) พบว่าผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงท่องเที่ยวโดยไม่มีสัตว์เลี้ยงไปด้วย          
มีแนวโน้มลดลง เนื่องจากสถานที่พักที่อนุญาตให้สัตว์เลี้ยงเข้าพักนั้นมีน้อย ท าให้ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงนั้น
มักอยู่บ้านในวันหยุดกับสัตว์เลี้ยง 

 ส่วนรูปแบบการด าเนินชีวิต ด้านความสนใจนั้น มีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านพฤติกรรม 
ความเป็น Pet Parents เช่นกัน ซึ่งสอดคล้องกับ Berkman, H., & Gilson, W. (1974) ที่กล่าวว่า 
การระบุถึงตัวตนที่ชัดเจนของบุคคลนั้นจากการกระท าตามความสนใจต่อเรื่องต่าง ๆ จะสามารถ     
ท าให้เกิดรูปแบบการด าเนินชีวิตตามความสนใจหลักของชีวิต ซึ่งในงานวิจัยนี้กลุ่มตัวอย่างมีความเป็น 
Pet Parents จึงมีความสนใจเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงและการดูแลสัตว์เลี้ยงให้ดีขึ้น  

 นอกจากนี้พฤติกรรมความเป็น Pet Parents ยังมีความสัมพันธ์กับรูปแบบการด าเนินชีวิต 
ด้านความคิดเห็นด้วย โดยงานวิจัยได้แบ่งความคิดเห็นออกเป็น 2 ลักษณะย่อย คือ  ความคิดเห็น
เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์เลี้ยง และความคิดเห็นเกี่ยวกับการซื้อสินค้าที่ค านึงถึงสัตว์เลี้ยง   ซึ่งมี
ความสัมพันธ์ในระดับมากที่สุด ทั้ง 2 ลักษณะ สอดคล้องกับ Donna Chicone (2015) ที่พบว่า        
ผู้เลี้ยงนั้นมีทัศนคติกับสัตว์เลี้ยงเป็นหนึ่งในสมาชิกของครอบครัวที่ต้องให้ความเอาใจใส่   ค านึง
ถึงสวัสดิภาพและพร้อมทุ่มเทก าลังทรัพย์ต่อการรับผิดชอบสัตว์เลี้ยง ซึ่งกลุ่มตัวอย่างของงานวิจัย      
มีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่มากที่สุดคือ 
เห็นด้วยกับการบังคับใช้ พรบ.ป้องกันการทารุณกรรมและจัดการสวัสดิภาพสัตว์เลี้ยง ความคิดเห็น
เกี่ยวกับการซื้อสินค้าท่ีค านึงถึงสัตว์เลี้ยงคือ สินค้าที่จะเลือกซื้อนั้นควรเป็นมิตรต่อสัตว์เลี้ยง โดยมีการ
แบ่งเงินไว้ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลสัตว์เลี้ยงเสมอ 
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5. ปัจจัยด้านพฤติกรรมความเป็น Pet Parents มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้า  

 ผลการวิจัยเพ่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมความเป็น Pet Parents กับ
พฤติกรรมการซื้อสินค้า พบว่าพฤติกรรมความเป็น Pet Parents มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อ
สินค้าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 สอดคล้องกับยุพิน หะสัน (2546) พบว่าผู้บริโภคที่มี
ความรู้เรื่องอาหารฮาลาลมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารฮาลาล โดยพบว่า
สินค้าที่กลุ่มตัวอย่างมีแนวโน้มที่จะเกิดพฤติกรรมการซื้อโดยค านึงถึงสัตว์เลี้ยงมากที่สุด 3 อันดับคือ 
ที่พักอาศัย , ยานพาหนะ และสถานที่ที่สามารถน าสัตว์เลี้ยงเข้าได้ ซึ่งสอดคล้องกับ Kent, J. L., & 
Mulley, C. (2017) พบว่า ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงมีแนวโน้มที่จะซื้อรถยนต์เป็นของตัวเองเพ่ือให้สามารถพา
สัตว์เลี้ยงเดินทางไปกับเจ้าของได้ในทุกที่ที่ต้องการ เช่นเดียวกับ Carr, N., & Cohen, S. (2009)       
ที่พบว่า เจ้าของสุนัขนั้นต้องการที่จะใช้วันหยุดพักผ่อนกับการไปท่องเที่ยวที่มีสุนัขไปด้วย โดยจะใช้
บริการโรงแรมที่สุนัขสามารถเข้าพักได้เท่านั้น หากไม่สามารถเข้าพักได้ก็เลือกที่จะพักผ่อนอยู่บ้าน   
จะเห็นว่าสินค้าและบริการที่กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยครั้งนี้นั้นมีแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมการซื้อนั้น 
เป็นสินค้าหลักที่มีการใช้ร่วมกันของครอบครัวรวมถึงสัตว์เลี้ยงด้วย เนื่องจากผู้บริโภคจ าเป็นต้อง
พิจารณาถึงความคุ้มค่าและประโยชน์ค่อนข้างมาก ผู้บริโภคที่มีพฤติกรรมความเป็น Pet Parents สูง
จึงมีการตัดสินใจซื้อที่แตกต่างจากผู้บริโภคท่ัวไป  

6. ปัจจัยด้านรูปแบบการใช้ชีวิต มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้า 

 ผลการวิจัยเพ่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านรูปแบบการด าเนินชีวิต กับ
พฤติกรรมการซื้อสินค้า พบว่าปัจจัยด้านพฤติกรรมการซื้อสินค้านั้นมีความสัมพันธ์กับรูปแบบการ
ด าเนินชีวิต ด้านความสนใจมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ ชัญญา ชีนิมิต และพัชนี เชยจรรยา (2559)    
ที่พบว่ารูปแบบการด าเนินชีวิตของกลุ่ม Healthy ตามกระแส ที่ขณะนั้นมีความสนใจเกี่ยวกับอาหาร
เพ่ือสุขภาพมีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารออร์แกนิคออนไลน์  ซึ่งในงานวิจัยครั้งนี้กลุ่มตัวอย่าง        
มีความสนใจในการหาข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลสัตว์เลี้ยงทาง Social Network รวมถึงโฆษณา และ
สนใจสินค้าและบริการที่สามารถดูแลสัตว์เลี้ยงได้ดีขึ้น สอดคล้องกับพฤติกรรมการซื้อสินค้า       
เกี่ยวพันสูง จ าเป็นต้องมีการหาข้อมูลก่อนการตัดสินใจซื้อ   

 ส าหรับด้านความความคิดเห็น มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้า โดยงานวิจัยได้แบ่ง
ความคิดเห็นออกเป็น 2 ลักษณะ คือ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์เลี้ยง และความคิดเห็น
เกี่ยวกับการซื้อสินค้าที่ค านึงถึงสัตว์เลี้ยง   ซึ่งมีความสัมพันธ์ในระดับมากที่สุดทั้ง 2 ลักษณะ          
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Gardyn, R (2001) พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความรู้สึกต่อสัตว์เลี้ยง
เปรียบเสมือนสมาชิกในครอบครัว ท าให้พวกเขายินดีที่จะทุ่มเทเงินเพ่ือใช้จ่ายไปกับสินค้าเพ่ือการ
ดูแลสัตว์เลี้ยงเป็นจ านวนมาก โดยที่พวกเขาเห็นว่าการทุ่มเทเงินเพื่อสัตว์เลี้ยงนี้เป็นสิ่งที่เหมาะสม   
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 อีกทั้งด้านกิจกรรม ก็มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าเช่นกัน ซึ่งสอดคล้องกับ 
กังสดาล ศิษย์ธานนท์ และพรพรรณ ประจักษ์เนตร (2559) พบว่า รูปแบบการด าเนินชีวิตของกลุ่มที่
ตามกระแสนิยมที่มีกิจกรรมหลักเป็นการติดตามสื่อออนไลน์ มีผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าและบริการ
ด้านการท่องเที่ยวที่รับรู้จากการดูรีวิว โดยในงานวิจัยครั้งนี้กลุ่มตัวอย่างมักมีกิจกรรมร่วมกับสัตว์เลี้ยง
ที่บ้านจะเห็นว่าสัมพันธ์กับการค านึงถึงสัตว์เลี้ยงในการซื้อที่พักอาศัยของกลุ่มตัวอย่าง 

 

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 

1. จากการวิจัยพบว่า เพศ อายุ และรายได้ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความเป็น  Pet 
Parents รูปแบบการด าเนินชีวิต และพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค ผู้ประกอบการควรออกแบบ
รูปแบบการสื่อสารทางการตลาดที่มีเนื้อหาที่แตกต่างกันส าหรับเพศชายและเพศหญิงในตามแต่ละ
ช่วงอายุรวมถึงกลุ่มรายได้ด้วย เพ่ือที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคกลุ่มนี้ได้มากท่ีสุด 

2.  จากการวิจัยพบว่า พฤติกรรมความเป็น Pet Parents มีความสัมพันธ์กับรูปแบบ          
การด าเนินชีวิต และพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค โดยสินค้าประเภทเกี่ยวพันสูงเป็นสินค้าที่ผู้บริโภค
มีการค านึงถึงสัตว์เลี้ยงประกอบการตัดสินใจด้วย ดังนั้นผู้ประกอบการที่เกี่ยวกับธุรกิจสินค้าประเภท
เกี่ยวพันสูงและต้องการที่จะเข้าถึงผู้บริโภคกลุ่มนี้ ควรออกแบบรูปแบบการสื่อสารที่มีเนื้อหาที่          
ให้ความส าคัญกับการให้ข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์ที่มีต่อสัตว์เลี้ยงด้วย เพ่ือที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภค     
กลุ่มนี้ได้มากที่สุด 

3. จากการวิจัยพบว่า รูปแบบการด าเนินชีวิตมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อของ
ผู้บริโภค โดยรูปแบบการด าเนินชีวิต ด้านความคิดเห็นนั้นมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อของ
ผู้บริโภคด้วย ผู้ประกอบการควรออกแบบการสื่อสารภาพลักษณ์ตราสินค้าที่เป็นมิตรต่อสัตว์เลี้ยง 
รวมถึงการแสดงจุดยืนที่ต้องการน าเสนอสินค้าและบริการที่ค านึงถึงสัตว์เลี้ยง เพ่ือที่จะสามารถเข้าถึง
ผู้บริโภคกลุ่มนี้ได้มากท่ีสุด 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรมีการทดสอบตัวแปรด้านการจ าแนกกลุ่มผู้บริโภค Cluster Analysis  ในค้นหา
ความจ าเพาะเจาะจงโดยละเอียดของผู้บริโภคกลุ่มย่อย จนสามารถก าหนด Persona ของผู้บริโภคได้ 
เพ่ือที่จะสามารถท าให้ผู้ประกอบการน าข้อมูลที่ได้ไปวางแผนที่ถูกต้องและแม่นย ามากยิ่งขึ้น 

2. ควรมีศึกษาอิสระที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าให้มากขึ้นกว่านี้ เพ่ือดูว่าตัวแปรใด
น่าจะมีอิทธิพลกับพฤติกรรมการซื้อ นอกเหนือจากปัจจัยที่ได้ศึกษาในงานวิจัยครั้ง เช่น บุคลิกภาพ 
สังคมวัฒนธรรมการเปิดรับสื่อของผู้บริโภคด้วย 
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